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ÖSSZEFOGLALÓ A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY ÉS  

AZ ÁRUK ADÁSVÉTELÉNEK TÖRVÉNYE KÁRTÉRÍTÉSI ELVEIRŐL 

ABOUT THE PRINCIPLES OF SETTLEMENT OF DAMAGES IN THE CONVENTION ON 

CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS AND THE SALE OF GOODS ACT 

A cikk célja a kártérítés tanulmányozása volt a Bécsi Vételi Egyezmény rendszerében, a kártérítés eseteinek osz-

tályozása az egyezmény szerint, és a szabályozás összehasonlítása a brit jogrendszer megoldásaival. A cikk 

gondolati váza a kártérítésre kötelezést eredményező tényállások bemutatása volt, az tehát, hogy kit, mikor és 

milyen mértékben illet meg kártérítés, és melyek a kártérítési felelősség alóli kivételek.  Az adásvételi szerződé-

sek felelősségi rendszeréből kiindulva az Egyezmény és a brit Sale of Goods Act (1979) kártérítési típusait vizs-

gáltam, megtéríthető vagyonveszteség mértékére fordítva elsősorban figyelmet. Törekedtem arra is, hogy vázol-

jam a kártérítés korlátozásának lehetőségeit, a kárfelelősség korlátozásának megfelelően.     

The purpose of the article was to contemplate damages in the CISG regime, to classify them under the Conven-

tion and to compare these CISG rules with the British Legal system. The main idea was to find out in what kind 

of situations damages are awarded, to whom they are awarded, how much compensation can be received and 

what the exceptions to damages are.  

I focused on the basis of liability in sales transactions, the types of damages in CISG and the Sale of Goods Act 

(1979), concerning on the extent of recoverable loss. I tried to depict the possibilities of limiting damages, in ac-

cordance to analyse limitation of liability. 

BEVEZETÉS  

A következő néhány oldalon kísérletet teszek arra, hogy az összehasonlító jogtudomány eszközeivel megvizsgá ljam az 

1980-ban létrejött Bécsi Vételi Egyezmény (angol rövidítéssel: CISG, amelyet Magyarországon az 1987. évi 20. tvr. hir-

detett ki, és 1988. január elsején lépett hatályba) és a kortárs angolszász kodifikáció termékeként 1979-ben az Egyesült 

Királyságban hatályba lépett Sale of Goods Act – Áruk Adásvételének Törvénye (angol rövidítéssel, a továbbiakban: 

SGA)  szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályait.  

Elsődlegesen a Tankönyvkiadó Vállalat és az ELTE közös gondozásában 1992-ben megjelent Mádl Ferenc – Vékás La-

jos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga című egyetemi jegyzetére, valamint – Tony Weir 

fordításában, a North-Holland Publishing Company kiadásában 1977-ben megjelent Konrad Zweigert és Hein Kötz An 

Introduction to Comparative Law című könyvére támaszkodtam. Fölhasználtam még Peter Schlechtriem: Nemzetközi 

adásvétel – bírósági gyakorlat (Jogi Tájékoztató Füzetek, Budapest, 1977.), Herbert Bernstein and Josef Lookofsky: 

Uderstanding the CISG in Europe, (Kluwer Law International, The Hague, 1997) és Paul H. Richard: Law of Contract (F i-

nancial Times Pitman Publishing, London, 1997) című műveinek néhány részletét is. 

Az 1900-ban Párizsban tartott Nemzetközi Jogi Összehasonlító Kongresszus, amely a közös tételes jog (droit commun 

législatif) feltárásának szándékával ült össze, eleve nem számolt a common law esetjogi – vagy ilyen alapon kodifikált – 

eredményeivel, amikor a közös európai jog megoldásainak tárházát kívánta egybegyűjteni.
1
  

                                                 
1
 Zweigert, Kötz, 49. o. 
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A kodifikált kontinentális jog elsőbbségének elve megtört az első világháborút követően. Egyrészt a „civilizált nemzetek 

kodifikációs vívmányainak” társadalmi tudatformáló erejében való csalódás, másrészt a győztes államoknak a világhábo-

rút lezáró békeszerződésekben is megnyilvánuló saját elveikhez képest nagymérvű következetlensége hosszú időre 

megakadályozta az európai kontinens – egyébként hasonló elvekre épülő – jogrendszereinek akár elméleti szinten törté-

nő közelítését. Mindez nem jelenti azt, hogy az összehasonlító jogtudomány fejlődése megtorpant. A kontinentális Euró-

pát megosztó bizalmatlanság kényszerű közeledést eredményezett a világháborúban egyaránt győztes, kontinentális és 

common law jogrendszerű országok jogainak összehasonlítása irányába. A gyakorlati használhatóság pedig felgyorsítot-

ta azt a folyamatot, amely elsődlegesen a nemzetközi gazdasági érintkezéshez leginkább szükséges jogterületek egysé-

gesítésének célkitűzéséhez vezetett a „felvilágosult világjog” helyett. Mindez megfigyelhető a római székhellyel felállított 

UNIDROIT (Institut international pour l’unification du droit privé) működésében.
2
  

A common law európai „fölfedezésének” újabb lendületet adott a második világháborút követően ideológiai okból és egy 

új alapokra helyezett nemzetközi szabályozás igényével létrehozott jogrendszer megjelenése. A common law-tól köl-

csönzött szemlélet kontinentális térhódítását kiegészítette az angolszász jogrendszerű országokban egyre szélesebb 

körben megjelenő kodifikációs gyakorlat. E mellett a kontinentális jogcsaládok polgári jogai közötti eleve inkább fokozati 

különbségek – az Európai Unió jogegységesítési tendenciáinak korai előfutáraként – halványulni kezdtek.  

A nyugat-európai és észak-amerikai jogrendszerek elvi – és elsősorban a civilisztika területén megfigyelhetően gyakorlati 

– közeledését a 80-as években a szocialista jogrendszer óvatos – és elsősorban a közép-európai tagállamokra jellemző 

– nyitása egészítette ki. Ebben a szellemi légkörben született meg az ENSZ által szorgalmazott Bécsi Vételi Egyezmény. 

Hatálybalépésére azonban – mivel ahhoz legalább tíz állam ratifikálására volt szükség
3
 – már csak a kommunista jog-

rendszer európai végnapjaiban, 1988. január elsején került sor. 

Az Egyezmény szövegének megalkotásában számos common law-beli jogtudós vett részt, és az számos angolszász 

jogi megoldást tartalmaz. Az Egyesült Államok 1988. január elsején, Ausztrália 1989. április elsején, Kanada 1992. má-

jus elsején lett az Egyezmény részese.
4
 Mindezek ellenére Nagy-Britannia nem csatlakozott, az Egyezmény mindmáig 

nem része a brit jognak, és gyakorlatilag az Egyezmény szövegének kidolgozásával párhuzamosan megalkotta a saját 

áruk adásvételéről szóló kódexét  

Az időben és tárgykörben is párhuzamos szabályozás számos problémát vet fel az irányadó jog megtalálása és alka l-

mazása területén. Mivel az Egyezmény akkor alkalmazandó, ha a különböző államokban telephellyel rendelkező felek 

valamelyikének telephely szerinti állama szerződő állam, vagy a nemzetközi magánjogi (kollíziós) szabályok vezetnek az 

Egyezmény alkalmazásához (1. cikk), elvileg előfordulhat olyan helyzet, hogy szerződő államok valamelyikében telep-

hellyel rendelkező brit fél – vagy felek – számára is az Egyezmény lenne az irányadó jog. Ezen túl a jogválasztás lehető-

sége is elvezethet egyértelmű ilyen tartalmú utalás esetén az Egyezmény felek közötti alkalmazásához, még abban az 

esetben is, ha az 1. cikk értelmében az adott szerződésre annak alkalmazási köre nem terjedne ki.  

A két szabályrendszer több mint két évtizedes párhuzamos gyakorlata azonban azt mutatja, hogy a brit szerződő fél az 

SGA alkalmazására törekszik, amelyre még akkor is lehetősége van, ha mindkét szerződő fél telephelyének állama az 

Egyezmény szempontjából részes állam, mert az Egyezmény 6. cikke lehetővé teszi az alkalmazás kizárását. Meg kell 

említenünk ugyanakkor, hogy ez a cikk az Egyezménytől való részbeni eltérést is lehetővé teszi. Ezért előfordulhat, hogy 

az SGA bizonyos szabályainak alkalmazására történő pozitív utalás mellett még az Egyezmény marad az irányadó jog. 

Az Egyezmény teljes kizárásához tehát szükséges ennek a szándéknak az egyértelmű kinyilvánítása, vagy olyan állam 

jogának – jelen esetben a brit jognak – általánosan alkalmazandó jogként történő kikötése, amely az Egyezménynek 

                                                 
2
 Ua. 51. o. 

3
 Mádl, Vékás: 378. o. 

4
Ua. 379. o. 
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nem részes állama. A fenti problémák a gyakorlatban különösen a közép-európai államokban a 90-es évek elején megje-

lenő brit befektető cégek szerződéseinek vonatkozásában merültek fel. A különböző – az Egyezmény szempontjából 

egyaránt szerződő – államokban telephellyel rendelkező, de brit hátterű cégek számára az Egyezmény 6. cikke tette le-

hetővé a „hazai jog”, azaz az SGA számukra természetes és magától értetődő alkalmazhatóságát. 

 Az Egyezmény 9. cikk (2) bekezdése szerint a feleket ellenkező megállapodás hiányában köti minden olyan szokás, 

amelyet ismertek vagy ismerniük kellett, továbbá a nemzetközi kereskedelemben széles körben ismert és a kereskede-

lem szóban forgó ágában használatos szerződéstípus. Mivel a nemzetközi adásvételi ügyletek nagyrészt angol nyelven 

keletkeznek, az egyes jogintézmények értelmezésénél – hacsak a szerződő felek ezt is külön szabályozzák – mögötte-

sen akkor is beléphet a brit jogrendszer fogalomvilága, ha egyébként annak irányadó jogként való alkalmazásáról nincs 

szó. Ez annál is inkább valószínű, mert a brit jogban régóta és aprólékosan kidolgozott kereskedelmi fogalomrendszert 

találunk a nemzetközi szerződésekben megkerülhetetlen olyan elemek tekintetében, mint például a szavatosság, a jótál-

lás vagy a hallgatólagos feltétel.  

Véleményem szerint az a jelenség, hogy a common law fogalomvilága az angol nyelven keresztül akkor is „beszivárog” a 

nemzetközi szerződések jogába, ha a felek szándéka nem is irányul erre, természetes jelenség, és rámutat egyrészt a 

szerves jogfejlődés és jogegységesülés gyakorlati szükségletek által mozgatott irányában rejlő lehetőségekre, másrészt 

arra a kapcsolatra, amely a jogtudományt a nyelvészethez és egyéb társadalomtudományokhoz köti. 

Az Egyezmény és az SGA azonos tárgykörre vonatkozó párhuzamos szabályozásának tanulmányozása magától értető-

dővé teszi a jog-összehasonlítás alkalmazását. Az alábbiakban a szerződésszegés és következményei szabályozásának 

vizsgálatakor a komparatisztikában általánosan használt deduktív módszer segítségével arra törekszem, hogy a két sza-

bályrendszer egybevetésével általános mögöttes elvek feltérképezéséhez is eljussak. 

A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ALAPVETŐ SZABÁLYAI 

AZ EGYEZMÉNYBEN ÉS AZ SGA RENDSZERÉBEN 

Az alábbiakban a szerződésszegés miatti egyik lehetséges jogorvoslat, a kártérítés típusait és eseteit vázolom az 

Egyezmény és az SGA rendszerét követve. Elsősorban azt vizsgálom, hogy milyen feltételek mellett, kinek a számára, 

és milyen mértékű kártérítés megítélését írják elő a szabályok, és milyen kivételek és mentesülési lehetőségek vannak a 

kártérítési felelősség alól. 

Szerződésszegés esetén a kártérítés megítélése lehet egyedüli jogorvoslat, vagy érvényesülhet más jogorvoslatokkal 

együtt. A kártérítés célja az, hogy az igényjogosult olyan helyzetbe kerüljön, mint amely akkor jött volna lé tre, ha a másik 

fél teljesítette volna a szerződést. Az alapelv tehát az, hogy magáért a jogsértésért, a szerződésszegés által bekövetke-

zett sérelem kiegyenlítéséért jár kártérítés. Mindez végső soron azt jelenti, hogy a felperes kártérítésként olyasmiben ré-

szesül, amelyet nem kapott meg.
5
 Ugyanakkor ezt a kiegyenlítést korlátozzák azok a szabályok, amelyek a közvetett (tá-

voli) károkozásra, a károsult kárenyhítési kötelezettségére vonatkoznak, és amelyek kizárják a kártérítést azért a kárért, 

amely a károsult saját közrehatása miatt keletkezett.  

                                                 
5
 Véleményem szerint itt ragadható meg leginkább a szerződéses és a szerződésen kívüli kártérítés közötti különbség lényege. Mindkét 

esetben abból az alapelvből indulunk ki, hogy a valaki hátrányára bekövetkezett jogsértést kell kiegyenlíteni a kártérítés jogintézményé-
nek alkalmazásával. Ugyanakkor a szerződésen kívüli kártérítés a veszélyes üzemi felelősség esetén nem feltétlenül jár együtt a kárté-
rítésért felelőssé tehető fél jogellenes magatartásával. A jogsérelem azért következhet be, mert az ilyen tevékenység konkrét jogellenes 
magatartás nélkül is eleve magában foglalja a jogsértés lehetőségét. (A veszélyes üzemi felelősség végül is legalizált veszélyeztetetés, 
amely azonban egyéb társadalmi és gazdasági érdekek miatt nem jogellenes.) Fontos eltérés az is, hogy szerződésszegés esetén egy 
még el nem ért, de a szerződéssel biztosítandó állapot jövőbeli tételezett előnyeinek elmaradása a kár, amely jellegénél fogva általában 
korlátozott mértékű kártérítést von maga után. Ezzel szemben a szerződésen kívüli károkozás miatti kártérítés csak részben és követ-
kezményesen irányul a meghiúsult jövőbeli várakozás ellensúlyozására, alapja a károkozáskor már meglévő, jog által gyakran alapnor-
ma szintjén védett előnyök (egészség, testi épség stb.) megsértése. A jogsérelem mélysége együtt jár(hat) a kártérítés mértékének ki-
tágulásával, különösen a nem vagyoni károk tekintetében.    
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Az Egyezmény szerint az objektív szerződésszegés minden esetében igényelhető kártérítés, ha a szerződésszegés kár 

felmerüléséhez vezet. Ezáltal a kártérítés a leggyakrabban használt jogorvoslati jogcím, jóllehet annak igénybevétele 

nem akadályozza meg a vevőt vagy az eladót egyéb jogorvoslatok használatában. Az Egyezmény alapszabálya, hogy a 

károsult felet olyan helyzetbe kell hozni, mint amilyenben akkor lenne, ha nem történt volna szerződésszegés. A teljes 

kártérítés elve szerint a károsult fél minden olyan veszteségére – így elmaradt hasznára is igényt tarthat, amely a másik 

fél szerződésszegése miatt éri. Az Egyezmény 74. cikkében megfogalmazott alapszabály érvényesülhet akkor is, ha 

akár az eladó, akár a vevő okoz kárt a 45. illetve a 60. cikkbe ütköző kötelezettségének jogosulatlan elmulasztásában 

megnyilvánuló szerződésszegéssel. 

A 74. cikk második mondatában (a kártérítés nem haladhatja meg azt a veszteséget, amelyet a szerződésszegő fél a 

szerződés megkötésének időpontjában előre látott, vagy amelyet előre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, 

amelyekről mint a szerződésszegés lehetséges következményeiről az említett időpontban tudott vagy tudnia kellett) 

megfogalmazott „előreláthatósági korlát”
6
 megadja azt az alapvető mértéket, amely a kártérítés meghatározásakor kiin-

dulópontul szolgál.  

A 75. és 76. cikkekből következik, hogy a 74. cikk szerinti kártérítési felelősség általánosan alkalmazható, függetlenül 

attól, hogy a másik fél szerződésszegése következtében a sérelmet szenvedett fél a szerződéstől eláll, illetve felmondja 

azt, vagy erre nem kerül sor. Ugyanakkor a 74. cikk nem határozza meg, hogy milyen fajta károkat kell megtéríteni. Az 

Egyezmény szövegéből az következik, hogy minden veszteséget, amelyet a szerződésszegés következtében a másik fél 

elszenved, ki kell egyenlíteni. A veszteség szóból, illetve az előreláthatósági elvből azonban az is következik, hogy a 

nem vagyoni, illetve a névleges (pusztán a szerződés megszegése miatti) kár megtérítésére az Egyezmény nem ad jog-

szabályi alapot.
7
A károk felmérésének általános szabálya – amely szerint tehát a szerződés megszegése miatt sérelmet 

szenvedett félt megillető kártérítés összege megegyezik az emiatti veszteséggel, amennyiben azt a másik fél a szerző-

dés megkötésekor előre látta vagy látnia kellett volna, csak konkrét vagyoni veszteségre vonatkozik, és háttérszabályul 

szolgál azokban a külön megnevezett esetekben, amikor a szerződésszegés miatti elállásra is sor kerülhet.     

A 75. cikk szerint, ha a másik fél szerződésszegése következtében a sérelmet szenvedett fél a szerződéstől eláll, vagy 

azt felmondja, és (ésszerű módon és időn belül) helyettesítő árut vásárol, vagy – eladóként – az árut másnak eladja, 

igényelheti a szerződéses ár és a helyettesítő ügylet közötti, számára előnytelen különbséget.  

A kár konkrét meghatározása egy másik esetben a 76. cikk rendelkezései szerint úgy történhet, hogy a szerződéstől el-

álló, illetve azt felmondó fél helyettesítő áru vásárlása helyett a szerződésben meghatározott ár és az e lállás (felmondás) 

időpontjában a szerződés szerinti teljesítési helyen érvényes piaci ár közötti (számára előnytelen) különbség megtéríté-

sét is követelheti. Amennyiben az átvétel már megtörtént, annak helye és ideje az irányadó a piaci ár meghatározásakor. 

Mindkét kármeghatározás közös vonása, hogy az Egyezmény 25. cikke értelmében alapvető hátrányt okozó szerződés-

szegés esetén alkalmazható, mert csak akkor választhatja a sérelmet szenvedő másik fél az elállást vagy felmondást. 

Másrészt mindkét esetben a 74. cikk szerinti kártérítés lehetősége mellett érvényesíthető konkrét vagyonveszteség meg-

térítéséről van szó, amely tulajdonképpen a másik fél egyoldalú szerződésmegszüntetésének jogát is maga után vonó, 

alapvető szerződésszegésének többletszankciója. 

A brit jogrendszer szerint a kártérítés megítélésének célja a felperes kompenzálása. A kártérítési keresetnek mindig he-

lye van, ha szerződésszegésre került sor. A kártérítési kérelem arra irányul, hogy a kérelmező pénzbeli k iegyenlítésben 

                                                 
6
 Mádl, Vékás: 396. o. 

7
 A hatályos magyar jogi szabályozás nem zárja ki, hogy szerződésszegés miatt nem vagyoni kárigényt lehessen érvényesíteni. Ugyan-

akkor – legalább is az általam ismert - bírósági gyakorlat jellemzően nem ad helyt gazdálkodó szervezetek nem vagyoni természetű 
kárigényének. A szerződésszegéssel okozott kár esetén természetes személy károsultak esetén gyakran ismeri el azokért a károkért 
való felelősséget, amelyek az ügylet körén túllépve a sérelmet szenvedett fél azon jog védte érdekeinek sérelmeiben jelentkeznek, 
amelyek ügyleti szerepétől eltávolodva érzékelhetők csak. A hazai gyakorlat tehát szerződésszegések esetén az Egyezmény felfogásá-
hoz közelít a nem vagyoni károk tekintetében.  
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részesüljön a szerződés hibás teljesítéséből eredő kárai miatt. Az Egyezmény alkalmazása körül kialakult joggyakorlat-

hoz hasonlóan a kártérítési kereset a szerződésszegés esetén leggyakrabban igénybe vett jogorvoslat, és nagy arány-

ban a károsultak számára kedvező ítélet születik. Ezeket a jogeseteket vizsgálva leszűrhető az az alapelv, hogy a kárté-

rítés ténylegesen felmerült károkért jár, és „ingyenes előnyt” nem nyújt a károsultnak. A megítélt kártérítés tehát egyene-

sen megfeleltethető a szerződésszegést elszenvedő fél igazolt veszteségeinek. Mindez igaz a kártérítés mértékének 

meghatározására is. A bírósági gyakorlat kerüli a „túltérítést”.
8
   

Az SGA szabályozása két szerződésszegés típust emel ki, amelyek esetében külön meghatározza a kártérítés mértékét. 

E két esetkör, ha a vevő elmulasztja az áru átvételét, vagy az eladó az áru szállítását. Mindkét esetben a kár mértéke a 

szerződéses ár és a szerződésszegés idején és helyén érvényesülő piaci ár közötti különbséghez igazodik. Ez a szabá-

lyozás hasonló az Egyezményhez (76. cikk), eltérés azonban, hogy a helyettesítő ügyletből fakadó veszteség (75. cikk) 

az SGA rendszerében másodlagos. Lényeges eltérés továbbá, hogy az Egyezmény 75. és 76. cikkeinek alkalmazására 

csak a szerződésszegés miatti egyoldalú szerződésmegszüntetés esetén kerülhet sor, míg az SGA a vázolt esetekben 

csak lehetővé teszi az elállást (felmondást) a vázolt szerződésszegéseknél, de a kár meghatározásának jelzett módját 

nem köti a szerződés egyoldalú megszüntetéséhez. A kár mértékének meghatározása ebben a két szerződésszegést 

jelentő esetben az SGA szerint sem zárja ki további kárigények érvényesítését, de azok megítélése a már jelzett okokból 

a brit joggyakorlatban ritkább. 

A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EGYEZMÉNY ÉS  

AZ SGA RENDSZERÉBEN 

A szerződéses szabadság elve nemcsak a szerződés kezdeményezésének és feltételei meghatározásának szabadsá-

gában áll, de azt is jelenti, hogy a felek a szerződésszegés következményeit – így az ebben az esetben fizetendő kártérí-

tés típusát és mértékét is – rögzíthetik. Bizonyos esetekben – például a felek közötti rendszeres és több irányú üzleti 

kapcsolatokban – a szerződésszegésért való kártérítési felelősség korlátozása lehet a megfelelő megoldás. Az alábbiak-

ban azokról a jogelvekről lesz szó, amelyek egyrészt az egyezmény, másrészt az SGA rendszerében a kártérítés mérté-

kének korlátozását – másképp megközelítve a mérték negatív meghatározását – eredményezik, és amelyek a szerződé-

sekben előforduló kártérítés korlátozási kitételek hátterében is visszaköszönnek.  

Az Egyezményben az alapvető előreláthatósági elv nem csak a kártérítés mértékét korlátozza. A 74. cikkében megfo-

galmazottak szerint a szerződést szegő fél csak azokért a veszteségekért felel, amelyeket a szerződéskötéskor előre 

látott vagy látnia kellett. Egyúttal a 79. cikk szerint a szerződésszegő fél mentesül a mulasztásáért, ha az olyan akadály 

következménye, amelyet el nem háríthatott, és ésszerűen az sem volt elvárható tőle, hogy az akadály felmerülésével és 

annak következményeivel a szerződéskötéskor számoljon. Az Egyezményben tehát az előreláthatósági alapelv megtöri 

a teljes és feltétlen kártérítési elvet. 

Az előreláthatóság elve mind a kontinentális, mind a brit jogrendszerben régóta ismert tantétel. Alkalmazásának első írá-

sos emléke a XVI. századra nyúlik vissza, és a francia jogtudós, Molinaux nevéhez fűződik, aki a nem megfelelő sörös-

hordókat eladó alperes védelmében a következőképpen érvelt: az alperestől nem volt elvárható, hogy előre lássa, hogy 

az eladott hordókban a felperes sör helyett annál drágább bort fog tárolni, amely a hordók rossz minősége miatt veszen-

dőbe ment. A kárnak tehát a bor és a sör ára közötti különbségből adódó részéért nem felel.
9
  

                                                 
8
 Richard : Law of Contract, 292. o. 

Véleményem szerint ez a gyakorlat jól illeszkedik a brit kereskedelmi jog üzletközpontú szabályozásához, amely szerint a túlzott kártérí-
téssel való fenyegetés – azáltal, hogy a jogorvoslati lehetőséget megkönnyítő ügyleti formák alkalmazásától elriasztaná a feleket – vég-
ső soron a jogbiztonságot csökkentené.      
9
 Vanto: Damages under CISG, Turku, 2002. Turun Yliopisto, Oikeustieteellinen tiedenkunta 
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A brit jogtudósok egy része szerint az Államkincstári Bíróságon 1854-ben a Hadley vs. Baxendale eset őrzi az előrelát-

hatósági tan alkalmazásának első írásos nyomát a common law rendszerében. A felperes Gloucester-i malma egy törött 

tengely miatt leállt. Pótalkatrész híján az alperes fuvarozóval a felperes arra kötött szerződést, hogy a törött tengelyt 

Greenwichbe szállítsa, ahol annak mintájára új gyártását rendelte meg. A fuvaros késedelmes teljesítése miatt megnőtt a 

malom leállásának ideje, és erre a többletkiesésre eső veszteséget követelte a felperes az alperes fuvarozótól.
10

  

Az előreláthatósági elvet a common law jogászai a kár távoliságának (közvetettségének) – remoteness of damage – el-

veként ismerik. Az eltérő szóhasználat némi fogalmi különbséget takar. Az Egyezmény csak azt vizsgálja, hogy a szer-

ződésszegő fél által mi volt – vagy lehetett és kellett volna – előre látható. A common law ezzel szemben mindkét fél ál-

tali előre láthatóságot követel meg ahhoz, hogy a kár és a szerződésszegés közötti kapcsolat ne legyen túl távoli. A távo-

liság elve az előzőeken túl magában fogalja azt az elképzelést, hogy a szerződő fél előre megfontolja azokat a lehetsé-

ges következményeket, amelyek hibás magatartásához – így mulasztásához is – fűződhetnek. Azokért a nem szokásos 

károkért, amelyek sajátos körülményekből erednek, a szerződést szegő fél csak akkor felel, ha ezeket a különös ténye-

zőket egy ésszerűen gondolkodó embernek hasonló helyzetben úgy kellett volna tekintenie, mint amelyek valószínűleg 

az adott következményekhez vezetnek.  

Az angol bírósági gyakorlat a kártérítés megítélésénél tehát egyrészt a mindkét fél általi beláthatóságot, megfontolást 

döntőnek tekinti, másrészt megkövetel egy bizonyos szintű valószínűséget, amely az adott szerződésszegő magatartás 

és a bekövetkezett kár között általában fennáll. Az Egyezmény megközelítési módja ennél szűkebb. Csak az egyik fél 

oldaláról vizsgálja, hogy a szerződésszegés következményeit vagy az ahhoz vezető akadályokat a szerződésszegő elő-

re látta, vagy egy ésszerűen gondolkodó embernek előre kellett volna látnia.  

Az Egyezmény és az SGA rendszere kártérítési alapelvének érvényesülését – amely szerint a kárigényt érvényesítőt 

olyan helyzetbe kell hozni, mintha a szerződés teljesedésbe ment volna – a kárenyhítési kötelezettség elve is befolyásol-

ja.  

Az Egyezmény 77. cikke a szerződésszegés miatt sérelmet szenvedő fél számára kárenyhítési kötelezettséget ír elő, 

amennyiben minden ésszerű intézkedést köteles megtenni a szerződésszegésből eredő károk – így az elmaradt haszon 

– csökkentése érdekében. Ennek hiányában a szerződésszegésért felelős fél mentesülhet annak a kárnak a megtérítése 

alól, amely a kárenyhítési kötelezettség elmaradása miatt merült fel. 
11

 

 A kárenyhítési kötelezettség elmulasztása tehát nem iktatja ki a másik fél kártérítési felelősségét, de egy olyan mértékre 

szorítja, amely a kárenyhítési kötelezettség károsult fél általi teljesítés esetén is fennállt volna.
12

 Itt kell megjegyezni, 

hogy a kárenyhítési kötelezettség elmulasztása nem akadályozza meg a károsultat abban, hogy egyéb jogorvoslati lehe-

tőségeket is igénybe vegyen. 

A common law szemlélete szerint a sérelmet szenvedett fél azon kárainak megtérítésére, amelyek bekövetkezését elke-

rülhette volna, a másik fél nem kötelezhető. Ez az Egyezménnyel lényegében azonos kárenyhítési felfogás egyrészt arra 

kötelezi a felperest, hogy bizonyítsa veszteségeinek minimalizálása érdekében tett ésszerű intézkedéseit, másrészt, 

hogy tartózkodott minden olyan ésszerűtlen lépéstől, amely veszteségeinek növekedésével járhatott. Így például a telje-

sítés elfogadását megtagadó fél azért a kárért már nem felel, amely a világos visszautasító nyilatkozat másik fél általi 

tudomásul vétele után azon költségekből adódik, hogy a sérelmet szenvedett fél továbbra is teljesíteni akar, és ennek 

érdekében további kiadásokat vállal. 

                                                 
10

 Richard : Law of Contract 
11

 Ez a kárenyhítési kötelezettség lényegében azonos a magyar jogi szabályozással. Fontos megjegyezni, hogy a 75. cikk szerinti he-
lyettesítő ügylet megkötése nem tartozik a kárenyhítési kötelezettségek közé, bár kifejezetten kárenyhítő jellegű magatartás. Valószínű-
leg azért nem helyezi az Egyezmény a sérelmet szenvedett fél kárenyhítési kötelezettségeinek körébe, mert a kereskedői minőség nem 
szükséges ahhoz, hogy az adásvételi ügyletet kötő felek az Egyezmény személyi hatálya alá tartozzanak.      
12

 Bernstein, Lookofsky: Understanding the CISG in Europe 102. o.  
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Mind az SGA, mind az Egyezmény az üzleti élet szabályozási igényeiből indult ki, amikor a kárenyhítési kötelezettségnél 

a károsult szerződésszegésre adott ésszerű ellenlépéseit követelte meg. Ugyanakkor a bírói gyakorlat az azonos alapfel-

fogás ellenére is más és más mértékű kárenyhítést tart ésszerűnek, és az egyes országok eltérő jogi hagyományai a 

common law és a kontinentális jogú országok csoportjain belül is markáns különbséget eredményez.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A fenti néhány gondolat a jog-összehasonlítás gyakorlati alkalmazására tett kísérlet. Célja az volt, hogy bemutassa, hogy 

az eltérő jogcsaládba tartozó jogrendszerek ugyanazt a kérdéskört milyen alapelvek mentén szabályozzák, és a kiindu-

lópontok távolsága ellenére azok hogyan vezetnek mégis hasonló eredményre.  Ugyanakkor a megmaradó különbségek 

is lényegesek, azok vizsgálata hozzásegíthet a szabályozás hátterében ható gondolkodásmód megértéséhez. 

Az áruk – nemzetközi jellegű – adásvétele természetesen egy olyan szabályozási tárgykör, ahol nagyon sok gyakorlati 

érv erősíti a közeledést. Az a tény, hogy az SGA egy kodifikációs termék, éppúgy ennek bizonyítéka, mint az Egyez-

ményben többször előforduló hivatkozás az ésszerűen gondolkodó emberre, aki méltán juttathatja eszünkbe az angol-

szász üzletember alakját. Ugyanakkor igazán izgalmas lehet annak a vizsgálata, hogy az Egyezmény és az SGA körül 

kialakuló ítélkezési gyakorlat vajon mennyire mutat közeledést, milyen alkalmazást nyer az Egyezmény a zömében an-

golszász szemléletű szabályozás kontinentális jogú részes államainak bírói gyakorlatában. 

Kulcsszavak: a károk megtérítése, szerződésszegés, a károk kiszámítása, a felelősség korlátozása: előreláthatóság, tá-

voliság (közvetettség), kárenyhítés 

Keywords: compensation of damages, breach of contract, calculation of damages, limitation of liability: foresee ability, 

remoteness, mitigation 
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